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PARABÉNS !
ISEG 109 ANOS

Uma Universidade
que “faz escola”, fazse de pensamento
livre e inovador,
plural,
da Economia à
Gestão, com debate
informado e com uma
profunda e genuína
preocupação com a
contextualização
social das
grandes decisões
individuais,
empresariais e
políticas.
Desde 1911,
fazemos líderes de
opinião
que movem o país e
o mundo. Aqui
estamos, de novo!

A crise sanitária de 2020 mostrou com clareza a
fragilidade da sociedade mundial contemporânea.
Fragilidade, curiosamente, não tanto em termos
demográficos: o aumento de mortalidade direta e
indiretamente resultante da pandemia parece situar-se
claramente abaixo de 10%. Fragilidade, porém, em termos
económicos: tudo leva a crer que a redução da atividade
económica, particularmente nos países altamente
desenvolvidos, vai ultrapassar os 10%; e países menos
desenvolvidos e grupos sociais mais desfavorecidos não
reduziram nem reduzirão a sua atividade nesse volume,
quando isso lhes é possível, em grande medida
simplesmente porque não podem reduzir dessa forma o
seu rendimento sem privações graves. E fragilidade,
certamente, em termos sociais: o desafio comum da
pandemia não suscitou em muitos casos aumento da
cooperação, nem sequer uma reação egoísta (cada um
a tentar melhorar a sua situação sem se preocupar com
os outros), mas sim aumento da competição (cada um
preocupado em não permitir a melhoria da posição relativa
dos outros); e quase fez esquecer os problemas
estruturais de relação desequilibrada com a natureza
(mas entretanto 2020 não deixa de se apresentar até
agora como o ano mais quente desde que há registos
meteorológicos).

Também no ISEG temos de refletir sobre como gerir esta
situação, no curto prazo certamente, mas sobretudo no
médio e longo prazos, isto é, estrutural e
estrategicamente. É isso que estas sínteses semanais
provam que estamos a fazer, com a pluralidade que nos
caracteriza. E naturalmente continuaremos a fazer, porque
a escola, hoje como no seu passado, é uma escola em
que se projeta o futuro.

Parabéns, ISEG! Watch Party dos 109 anos, com
Luísa Sobral e surpreendentes testemunhos dos
nossos Alumni

No sábado passado, o ISEG celebrou live o seu aniversário, com uma Watch Party
online, já vista por milhares de pessoas.
Não perca as surpreendentes mensagens de Mário Centeno (muito bem acompanhado
pelo Tiago Centeno e pelo João Centeno), Eduardo Catroga (idem!), Paulo Macedo,
Pedro Castro e Almeida ou Roberta Medina, bem como de Ana Luísa Virgínia, Ana
Torres, António Lagartixo, Carlos Rodrigues, Fernando Medina, Gabriela
Figueiredo Dias, Gilberto Jordan, João Nuno Mendes, João Vieira Borges, José
Gonçalves, Luís Alves Costa, Madalena Cascais Tomé, Paulo Mateus, Pedro
Leitão, Pedro Matias, Sandra Vera-Cruz, Sérgio Martins, Vítor Bento e Vítor
Domingues dos Santos.
Para assinalar a data especial, convidámos a premiada cantora e compositora Luísa
Sobral para um concerto no pátio do ISEG. Amar pelos Dois, Xico, Maria do Mar, O
Melhor Presente, Querida Rosa e O Verdadeiro Amor, foram algumas das canções
tocadas por esta inspirada artista portuguesa, cujo manager é ex-aluno do ISEG, claro!
Pode ainda tentar acompanhar a transmissão que foi feita ao vivo, aqui. Em breve
deixará de estar disponível.
Esta newsletter celebra a festa de aniversário do ISEG, faz a cobertura
da nossa presença nos media e dá nota dos nossos webinars.
Neste número têm a palavra Alexandre Abreu, António Costa, António Garcia Pereira,
Carlos Bastardo, Carlos Farinha Rodrigues, Clara de Almeida, Clara Raposo, Colin
Mayer, Francisco Louçã, Joaquim Sarmento, João Duque, Luís Cardoso, Luís Mah,
Madalena Cascais Tomé, Norberto Rosa, Nuno Crato, Nuno Valério, Paulo Trigo
Pereira, Ricardo Cabral, Sandra Maximiano, Sofia Santos e Vítor Constâncio.

Por onde vai a economia portuguesa?
>> Colin Mayer, membro do International Advisory Council do ISEG e
professor da Universidade de Oxford, antecipa um capitalismo
diferente depois da pandemia, no Jornal de Negócios.
>> O Dinheiro Vivo destaca webinar "E depois da pandemia",
organizado pela AIP, onde participou Sandra Maximiano.
>> Madalena Cascais Tomé, presidente da SIBS e membro do
Conselho de Escola do ISEG, responde às críticas da Autoridade da
Concorrência.
>> O ex Vice-Presidente do Banco Central Europeu e Presidente do
Conselho de Escola do ISEG, Vítor Constâncio, analisa o papel do
Tribunal Constitucional alemão.
>> Luís Cardoso apresenta, no Jornal de Negócios, o "novo" ISEG
MBA e destaca as vantagens da formação para executivos.
>> No Expresso, opinião de Alexandre Abreu sobre o teletrabalho.

>> Clara Raposo, no Jornal de Negócios, alerta para a oportunidade de
mudança que não podemos desperdiçar.
>> Opinião de António Garcia Pereira, no Notícias Online, sobre a
doutrina do choque na educação.
>> No Jornal de Negócios, Luís Cardoso faz um balanço positivo da
adaptação ao ensino à distância.
>> Norberto Rosa, presidente da mesa da AG da Alumni Económicas,
dá pistas sobre o papel da União Europeia na recuperação da crise
pandémica.
>> Nuno Crato participou no debate sobre o futuro da Educação,
organizado pelo Expresso.
>> No Jornal de Negócios, Luís Cardoso fala sobre os benefícios das
formações executivas.
>> Sofia Santos, no ECO, elenca os princípios da banca responsável.

>> Norberto Rosa comenta, no Observador, a proposta de atuação que
a Comissão Europeia poderá apresentar.
>> No Expresso, Francisco Louçã, questiona o ensino não presencial.

>> Opinião de Carlos Bastardo sobre a realidade da banca, antes e
depois do Covid-19.
>> Ricardo Cabral, no Público, encontra paralelos entre a crise de
1891-92 e a crise atual.
>> João Duque comentou, no Dinheiro Vivo, a criação de um fundo de
capitalização de empresas.
>> Joaquim Sarmento defende, no ECO, que a prioridade da retoma
devem ser as empresas.
>> No Público, Carlos Farinha Rodrigues, comenta as desigualdades
agravadas pela pandemia.
>> Paulo Trigo Pereira comenta o orçamento retificativo no Jornal de
Negócios.
>> Clara Raposo comenta, no Expresso, a importância do Global
Management Challenge.
>> Francisco Louçã, no Expresso, sobre os argumentos dos
movimentos antivacinas.
>> João Duque, na coluna semanal no Expresso, destaca as
vantagens do teletrabalho.
>> As previsões de António Costa são citadas em artigo do Expresso.

>> O ECO também cita o Índice de Confiança Económica do ISEG.

>> Nuno Valério comenta, na revista Sábado, as influências e ligações
dentro do Montepio.
>> Na revista Sábado, Clara de Almeida, testemunha a sua
experiência com a Numerologia em tempo de pandemia.
>> João Duque, no Fórum TSF, comentou os desafios do teletrabalho
para as empresas e os trabalhadores.
>> Luís Mah comenta, na SIC, as manifestações em Hong-Kong contra
a "lei de segurança nacional" na região.
>> Sandra Maximiano participou no podcast do Expresso em que se
discutiu o desconfinamento e a retoma económica.
>> Comentário semanal de Francisco Louçã na SIC.

What's Up @ ISEG?
ISEG Executive Education
Beyond the Present
Webinar Series
SAVE THE DATES!
>> 17 de junho - The Power of Resilient
Leadership, com Ricardo Costa
>> 29 de junho - Effective Change
Management in Uncertain Times?, com
Nuno Pena
>> 09 de julho - Luxury Beyond the
Crisis, com Helena Amaral Neto
Pode ver aqui o webinar sobre
Financiamento de uma Economia e
Projetos Green que teve lugar no dia 21
de maio. O Futuro vai ser assim.
SABER MAIS

>> 16 de julho - How to Use Mindfulness
for Business, com João Carvalho das
Neves
SABER MAIS

Fique a par das novidades de Research
REM e CSG são dois Consórcios de Investigação, nas áreas da Economia e Matemática
(REM) e das Ciências Sociais e Gestão (CSG), cujas newsletters pode acompanhar aqui.

ISEG's Got Talent?
A Tuna Económicas, sim!, já
alguns professores, funcionários e
estudantes...
Não perca uma atuação única da Tuna
Económicas com a colaboração especial
dos professores João Duque, Valentino
Cunha, Carlos Costa, Ana Morais e Clara
Raposo, de muitos estudantes das várias
associações e clubes do ISEG e
dos
funcionários
Filomena
Ferreira,
Bernardo Reis e Ana Rita Santos.
A propósito das comemorações dos 109
anos, a Tuna Económicas juntou-se à
comunidade ISEG, para cantar os parabéns
com
a
música
original
"L.I.S.B.O.A". A não perder.
Assista aqui.
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